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ANSÖKAN OM
BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

Person med funktionsnedsättning (sökande)
Namn

Personnummer

Adress (där anpassningen ska utföras)

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@
Antal vuxna i hushållet

Gift/sambo

Antal hemmavarande barn

Ensamstående

Sökande, målsman eller annan kontaktperson (om annan än ovanstående)
Namn

Telefonnummer

Adress

Postadress

E-postadress

@

Huset, bostaden
Hustyp

Flerbostadshus

Småhus

Särskilt boende

Bostadsrätt

Äganderätt

Upplåtelseform

Hyresrätt
Byggår

Hyresrätt i andrahand

Lägenhetsnummer

Hiss

Inflyttningsdatum i aktuell bostad

Ja

Nej

Har du tidigare sökt bidrag för anpassning i denna bostad

Ja

Om ja, när senast

Nej

Har du sökt bidrag i annan bostad

Ja

Nej

Fastighet/ fastighetsägare
Fastighetsägare/ Brf

Fastighetsbeteckning

Adress

Postadress

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

@

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 2

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20180523
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Funktionsnedsättning

Förflyttningshjälpmedel

Käpp

Rullator

Manuell rullstol

Eldriven rullstol

Bidrag söks för följande anpassningsåtgärder

Bilagor till ansökan
Offert/kostnadsberäkning

Intyg som styrker funktionsnedsättning

Jag vill att kommunen tar in offert för min räkning

Annat

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver vi spara och behandla dina personuppgifter. Vi använder både personuppgifter från din ansökan och
kompletterande uppgifter från andra myndigheter så som skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan
ansökan inte godkännas. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras i 10 år enligt lag och vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan. Vid
handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning. Personuppgiftsansvarig är vård- och
omsorgsnämnd. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter,
begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@nykvarn.se.Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@nykvarn.se.Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta datainspektionen. Mer information finns på
deras hemsida.

Underskrift
Ort och datum

Telefon dagtid

God man/ekonomisk förvaltare
Sökande, namnteckning

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Namnförtydligande

Besöksadress
Centrumvägen 2

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20180523

